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SAMORZĄD TERYTORIALNY 
 
ZASADA DECENTRALIZACJI 

Art. 15. 
1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia 

decentralizację władzy publicznej. 
 
 

Art. 163. 
 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie 

zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów 
innych władz publicznych. 

  
 



Samorząd terytorialny to: 

 

1. wyodrębniona grupa społeczna określona przez 
prawo, której członkostwo powstaje z mocy 
prawa; 

2. powołany do wykonywania zadań administracji 
publicznej w sposób samodzielny i w formach 
właściwych dla administracji publicznej.; 

3. posiada własną organizację zbudowaną wokół 
zasady przedstawicielstwa; 

 



Samodzielność Samorządu terytorialnego: 

1. wyłączność w realizowaniu określonych zadań 

2. odrębna struktura organizacyjna 

3. nadanie osobowości prawnej i przyznanie im prawa 
własności lokalnych składników majątku publicznego 

4. zapewnienie samodzielność budżetowo-finansowej 
oraz kompetencji do stanowienia aktów prawa 
miejscowego 

5. ograniczenie ingerencji władzy centralnej tylko do 
procedur nadzorczych 

6. zapewnienie sądowej ochrony praw i interesów 
podmiotów samorządowych 



Art. 164. 

1. Podstawową jednostką samorządu 
terytorialnego jest gmina. 

2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo 
lokalnego i regionalnego określa ustawa. 

3. Gmina wykonuje wszystkie zadania 
samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla 
innych jednostek samorządu terytorialnego. 

 



WOJEWÓDZTWO 

• województwa tworzony w drodze ustawy  

• ustrój dualistyczny  

• Wojewoda jest to terenowy organ 
administracji rządowej i przedstawiciel RM w 
województwie 

• w systemie samorządu podstawowym 
organem województwa jest sejmik 
województwa – organ przedstawicielski; organ 
wykonawczy to: marszałek województwa oraz 
zarząd województwa 

 



• POWIAT: 
– rodzaje: 

• powiat ziemski 

• powiat grodzki  

– tworzeni i określenie terytorium w drodze 
rozporządzeniem RM; 

– organy powiatu –  

rada powiatu oraz   

starosta i zarząd powiatu (organy wykonawcze) 

• GMINA – czysto samorządowy charakter 

 organy gminy: 

 rada gminy, a organem wykonawczym jest  

wójt (gminy wiejskie),  

burmistrz lub prezydent miasta (gdy miasto liczy 
ponad 100.000 i nie jest odrębnym powiatem); 

 



Zadania z zakresu administracji publicznej 

dzielą się na: 
 

• zadania zastrzeżone – w całości pozostawione 
organom administracji rządowej 

• zadania wykonywane przez samorząd 
terytorialny 



• zadania własne to zadania przynależne jst  
(aspekt przedmiotowy) i wykonywane przez 
jednostki tego samorządu(aspekt podmiotowy). 
Są one wykonywane przez samorząd we własnym 
imieniu i na własną odpowiedzialność, 

1. Art. 16. 
1.  Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego 

podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa 
wspólnotę samorządową. 

2.  Samorząd terytorialny uczestniczy w 
sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą 
mu w ramach ustaw istotną część zadań 
publicznych samorząd wykonuje w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność. 

 



• Cztery grupy zadań własnych: 

1. infrastruktura techniczna (drogi, wodociągi, 
komunikacja publiczna); 

2. infrastruktura społeczna (szkolnictwo 
podstawowe, ochrona zdrowia, opieka 
społeczna); 

3. porządek i bezpieczeństwo publiczne (ochrona 
przeciwpożarowa, sanitarna); 

4. ład przestrzenny i ekologiczny (gospodarka 
terenowa i ochrona środowiska); 

 



 Zadania zlecone to zadania przynależne 
administracji rządowej, ale wykonywane przez 
jst 

1. sposób określenia zadań zleconych  których  
zakres jest wyznaczony ustawami  

2. sposób finansowania zadań zleconych 

3. określenie środków nadzoru i weryfikacji 
aktów i decyzji administracyjnych podjętych 
w ramach tych zadań 

 



 Rozróżnienie dwóch podstawowych sfer 
działalności samorządu terytorialnego: 

 

1. sfera cywilnoprawna  

2. sfera administracyjnoprawna  

 



 System finansowy samorządu 
 

dochody własne  

subwencje  

dotacje  

  

 Zapewnienie samorządowi odpowiednich 
dochodów jest gwarancją konstytucyjną 

 

gwarancja formalna  

gwarancja materialna 

 

 



 Środki nadzór nad działalnością samorządu 
terytorialnego 

 

• prawo żądania informacji i sprawozdań oraz prawo 
wizytowania jst 

• stwierdzenie nieważności uchwały 

• wstrzymanie wykonania uchwały wraz z momentem 
stwierdzenia jej nieważności 

• zawieszenie organów i ustanowienie zarządu 
komisarycznego na okres do 2 lat 

• rozwiązanie zarządu 

 


